Μοδελινγ τηε Dψναmιχσ οφ Ιν‡ατιον
Χοmπενσατιον
Μαρκυσ ϑοχηmανν

Γαρψ Κοοπ

Dεπαρτmεντ οφ Εχονοmιχσ

Dεπαρτmεντ οφ Εχονοmιχσ

Υνιϖερσιτψ οφ Στρατηχλψδε

Υνιϖερσιτψ οφ Στρατηχλψδε

εmαιλ: Μαρκυσ.ϑοχηmανν≅στρατη.αχ.υκ

εmαιλ: Γαρψ.Κοοπ≅στρατη.αχ.υκ

Σιmον Μ. Ποττερ
Μαχροεχονοmιχσ ανδ Μονεταρψ Στυδιεσ Φυνχτιον
Φεδεραλ Ρεσερϖε Βανκ οφ Νεω Ψορκ
εmαιλ: σιmον.ποττερ≅νψ.φρβ.οργ

ϑυνε 2008

Αβστραχτ
Τηισ παπερ ινϖεστιγατεσ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν σηορτ−τερm ανδ
λονγ−τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ υσινγ δαιλψ δατα ον ιν‡ατιον χοmπεν−
σατιον. Wε υσε α ‡εξιβλε εχονοmετριχ mοδελ ωηιχη αλλοωσ υσ το υνχοϖερ
τηισ ρελατιονσηιπ ιν α δατα−βασεδ mαννερ. Wε ρελατε ουρ …νδινγσ το
τηε ισσυε οφ ωηετηερ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ αρε ανχηορεδ, υνmοορεδ
ορ χονταινεδ. Ουρ εmπιριχαλ ρεσυλτσ ινδιχατε νο συππορτ φορ ειτηερ
υνmοορεδ ορ …ρmλψ ανχηορεδ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ. Μοστ εϖιδενχε
ινδιχατεσ τηατ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ αρε χονταινεδ.
Τηε ϖιεωσ εξπρεσσεδ ιν τηισ παπερ αρε τηοσε οφ τηε αυτηορσ ανδ δο νοτ νεχεσσαριλψ
ρε‡εχτ τηε ϖιεωσ οφ τηε Φεδεραλ Ρεσερϖε Βανκ οφ Νεω Ψορκ ορ τηε Φεδεραλ Ρεσερϖε Σψστεm.
Μαρκυσ ϑοχηmανν ανδ Γαρψ Κοοπ αρε Φελλοωσ οφ τηε Ριmινι Χεντερ φορ Εχονοmιχ Αναλψσισ.
Πρελιmιναρψ ϖερσιον, πλεασε δο νοτ θυοτε.
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Ιντροδυχτιον

Μανψ δεχισιονσ οφ χεντραλ βανκερσ ανδ mοδελσ οφ εχονοmιστσ δεπενδ ον αν
υνδερστανδινγ οφ ηοω αγεντσ φορm εξπεχτατιονσ αβουτ ιν‡ατιον. Ιν τηισ πα−
περ, ωε σηεδ λιγητ ον τηισ ισσυε υσινγ δατα ον ιν‡ατιον χοmπενσατιον δεριϖεδ
φροm ρεαλ ανδ νοmιναλ Υ.Σ. Τρεασυρψ σεχυριτιεσ. Wιτη σοmε θυαλι…χατιονσ,
ονε χαν ιντερπρετ ιν‡ατιον χοmπενσατιον ασ α mεασυρε οφ εξπεχτεδ ιν‡ατιον.
Οφ παρτιχυλαρ ιντερεστ ισ ιν‡ατιον πασσ τηρουγη: ηοω χηανγεσ ιν σηορτ−τερm ιν−
‡ατιον εξπεχτατιονσ ιν‡υενχε λονγ−τερm εξπεχτατιονσ. Wε σηοω ηοω δι¤ερεντ
mοδελσ οφ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ, ωηιχη ωε ρεφερ το ασ ανχηορεδ, υνmοορεδ
ανδ χονταινεδ, ιmπλψ δι¤ερεντ φορmσ φορ ιν‡ατιον πασσ τηρουγη. Wε τηεν
ινϖεστιγατε ωηετηερ τηερε ισ εmπιριχαλ συππορτ φορ ανψ οφ τηεσε mοδελσ.
Ουρ εmπιριχαλ ωορκ υσεσ α ‡εξιβλε παραmετριχ εχονοmετριχ φραmεωορκ δε−
ϖελοπεδ ιν Κοοπ ανδ Ποττερ (2007). Τηισ φραmεωορκ χοmβινεσ σοmε οφ τηε
βενε…τσ οφ α νονπαραmετριχ αππροαχη (ι.ε. ιτ λετσ τηε δατα σπεακ ρατηερ τηαν
ενφορχινγ α παραmετριχ, οφτεν λινεαρ, φυνχτιοναλ φορm) ωιτη τηε βενε…τσ οφ
α παραmετριχ mοδελ ροοτεδ ιν τηε χονσιδερατιονσ οφ εχονοmιχ τηεορψ. Τηατ
ισ, δι¤ερεντ τηεορετιχαλ mοδελσ οφ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ ιmπλψ τηε ιν‡ατιον
πασσ τηρουγη χοε′χιεντ σηουλδ ηαϖε ϖαριουσ φορmσ. Wε δισχυσσ ηοω, ιφ ιν‡α−
τιον εξπεχτατιονσ αρε ανχηορεδ, τηε ιν‡ατιον πασσ τηρουγη χοε′χιεντ σηουλδ
βε χονσταντ ανδ σmαλλ (ανδ χερταινλψ λεσσ τηαν ονε). Υνmοορεδ ιν‡ατιον
εξπεχτατιονσ ιmπλψ τηατ τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ σηουλδ βε νεαρ ονε.
Ηοωεϖερ, ιφ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ αρε χονταινεδ, τηεν τηε mαγνιτυδε οφ τηε
πασσ τηρουγη χοε′χιεντ σηουλδ ϖαρψ ωιτη τηε λεϖελ οφ σηορτ−τερm ιν‡ατιον
εξπεχτατιονσ ιν α παρτιχυλαρ ωαψ. Συχη τηεορετιχαλ χονσιδερατιονσ χαν βε ιν−
χορπορατεδ ιν ουρ ‡εξιβλε παραmετριχ φραmεωορκ ανδ αλλοω τηε δατα το τελλ
υσ ωηιχη (ιφ ανψ) σπεχι…χατιον ισ πρεφερρεδ.
Ουρ εmπιριχαλ ρεσυλτσ, υσινγ δαιλψ δατα, ινδιχατε συππορτ φορ χονταινεδ
ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ. Wε προϖιδε στρονγ εϖιδενχε τηατ τηε ιν‡ατιον πασσ
τηρουγη χοε′χιεντ ισ νοτ χονσταντ, βυτ δοεσ τενδ το βε θυιτε σmαλλ. Τηεσε
…νδινγσ αρε νοτ χονσιστεντ ωιτη ειτηερ υνmοορεδ ορ ανχηορεδ ιν‡ατιον εξ−
πεχτατιονσ, βυτ αρε χονσιστεντ ωιτη τηε ιδεα τηατ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ αρε
χονταινεδ ιν σοmε ωαψ. Τηε παρτιχυλαρ τηεορετιχαλ mοδελ οφ χονταινεδ εξ−
πεχτατιονσ δισχυσσεδ ιν τηισ παπερ συγγεστσ τηατ τηε ιν‡ατιον πασσ τηρουγη
χοε′χιεντ σηουλδ δεπενδ ον τηε αβσολυτε δεϖιατιον οφ σηορτ τερm ιν‡ατιον
εξπεχτατιονσ φροm α χεντραλ ϖαλυε. Φυρτηερmορε, ιτ σηουλδ ηαϖε α χερταιν φυνχ−
τιοναλ φορm. Wε …νδ εmπιριχαλ εϖιδενχε ιν συππορτ οφ βοτη τηεσε φεατυρεσ οφ
τηισ τηεορετιχαλ mοδελ.
2

Τηε παπερ ισ οργανιζεδ ασ φολλοωσ. Ιν τηε νεξτ σεχτιον ωε δε…νε βασιχ χον−
χεπτσ ανδ δισχυσσ τηε ιmπλιχατιονσ οφ ϖαριουσ mοδελσ οφ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ
φορ τηε ιν‡ατιον πασσ τηρουγη χοε′χιεντ. Ιν τηε τηιρδ σεχτιον, ωε δεσχριβε
ανδ mοτιϖατε ουρ εχονοmετριχ mετηοδσ (ωιτη τεχηνιχαλ δεταιλσ αϖαιλαβλε ιν αν
αππενδιξ). Τηε φουρτη σεχτιον πρεσεντσ εmπιριχαλ ρεσυλτσ ανδ τηε …φτη σεχτιον
χονχλυδεσ.
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Μοδελινγ Ιν‡ατιον Πασσ Τηρουγη

Ιν τηισ παπερ ωε ινϖεστιγατε τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν λονγ−τερm εξπεχτεδ
ιν‡ατιον (ψτ ) ανδ σηορτ−τερm εξπεχτεδ ιν‡ατιον (ξτ ) υσινγ δαιλψ τιmε σεριεσ
δατα (τ = 1; ::; Τ ). Wε υσε ιν‡ατιον χοmπενσατιον ασ α mεασυρε οφ τηεσε
εξπεχτατιονσ. Wε βεγιν βψ δε…νινγ τηεσε χονχεπτσ ανδ mοτιϖατινγ ωηψ τηισ
ρελατιονσηιπ ισ οφ ιmπορτανχε. Ιν‡ατιον χοmπενσατιον ισ χαλχυλατεδ υσινγ
(η)
ιντερεστ ρατεσ ον νοmιναλ ανδ ιν‡ατιον−ινδεξεδ βονδσ. Λετ ρτ ισ τηε ρεαλ
ιντερεστ ρατε ον αν η−περιοδ βονδ (ι.ε. τηε ρεαλ ρετυρν τηατ αν ινϖεστορ ρεθυιρεσ
(η)
το λενδ mονεψ ατ τιmε τ ιν ρετυρν φορ α παψmεντ η ψεαρσ ιν τηε φυτυρε) ανδ ιτ
βε τηε νοmιναλ ιντερεστ ρατε ον αν η−περιοδ βονδ. Τηεσε ϖαριαβλεσ ρε‡εχτ τηε
τοταλ ρετυρν βετωεεν τηε πρεσεντ ανδ m περιοδσ ιν τηε φυτυρε. Υσινγ τηεσε
ρετυρνσ, ωε χαν χαλχυλατε ιν‡ατιον χοmπενσατιον βετωεεν η1 ανδ η2 περιοδσ
ιν τηε φυτυρε ασ:
ρ(η2 )
η1 ι(η1 ) ρ(η1 )
η2 η1
Ιν‡ατιον χοmπενσατιον ισ χοmmονλψ υσεδ ασ α mεασυρε οφ εξπεχτεδ ιν‡ατιον
ανδ ωε ωιλλ ρεφερ το εϖερψ ονε οφ τηε ϖαριαβλεσ υσεδ ιν ουρ εmπιριχαλ ωορκ
ασ εξπεχτεδ ιν‡ατιον φορ παρτιχυλαρ ϖαλυεσ οφ η1 ανδ η2 . Τηε ισσυεσ υνδερ
στυδψ ινϖολϖε τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν λονγ−τερm ανδ σηορτ−τερm εξπεχτεδ
ιν‡ατιον. Ουρ εmπιριχαλ σεχτιον δε…νεσ λονγ−τερm εξπεχτεδ ιν‡ατιον ασ 9 το
10 ψεαρσ ανδ σηορτ−τερm εξπεχτεδ ιν‡ατιον ασ 2 το 5 ψεαρσ. Τηυσ, ωε ωιλλ υσε
ψ = ει(9;10) ανδ ξ = ει(2;5) .
Ασ α τερmινολογιχαλ διγρεσσιον, ιν τηισ παπερ ωε ινφορmαλλψ υσε τηε τερmσ
εξπεχτεδ ιν‡ατιον ανδ ιν‡ατιον χοmπενσατιον (αλσο κνοων ασ βρεακεϖεν ιν−
‡ατιον) ιντερχηανγεαβλψ. Ιν‡ατιον χοmπενσατιον ισ τηε χοmπενσατιον τηατ ιν−
ϖεστορσ ρεθυιρε φορ ηολδινγ νοmιναλ ρατηερ τηαν ρεαλ ιν‡ατιον−ινδεξεδ βονδσ.
Τηισ χοmπενσατιον λαργελψ ρε‡εχτσ εξπεχτεδ ιν‡ατιον (ανδ εmπιριχαλ στυδιεσ
συχη ασ ουρσ τψπιχαλλψ ιντερπρετ ιτ ασ συχη). Ηοωεϖερ, ιν‡ατιον χοmπενσατιον
ει(η1 ;η2 ) =

η2 ι(η2 )
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αλσο ρε‡εχτσ χοmπενσατιον τηατ ινϖεστορσ αρε δεmανδινγ φορ ρισκσ ασσοχιατεδ
ωιτη τηε υνχερταιντψ αβουτ φυτυρε ιν‡ατιον. Βυτ, φολλοωινγ mοστ οφ τηε λιτερ−
ατυρε (ε.γ. Γυρκαψνακ, Λεϖιν ανδ Σωανσον, 2006), ωε αργυε τηατ τηε ιν‡α−
τιον εξπεχτατιον χοmπονεντ ωιλλ δοmινατε (εσπεχιαλλψ ωηεν υσινγ δι¤ερενχεδ
δατα) ανδ σιmπλψ υσε τηε τερmινολογψ “εξπεχτεδ ιν‡ατιον” ιν τηισ παπερ.
Ιmπορταντ ισσυεσ οφ πολιχψ ηινγε ον ιν‡ατιον πασσ τηρουγη (ι.ε. ηοω
χηανγεσ ιν σηορτ τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ α¤εχτ λονγ τερm εξπεχτατιονσ1 ).
Ασ α σταρτινγ ποιντ, α σιmπλε ρεγρεσσιον mοδελ, οφ τηε σορτ ωηιχη ηασ βεεν
υσεδ ιν τηε λιτερατυρε (σεε, ε.γ., Ποττερ ανδ Ροσενβεργ, 2007), χαν βε υσεδ το
ινϖεστιγατε τηεσε ισσυεσ:
ψτ =

ξ τ + ∀τ ;

(1)

ωηερε ισ ρεφερρεδ το ασ τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ. Τηερε αρε στρονγ τηε−
ορετιχαλ ανδ εmπιριχαλ ρεασονσ φορ τηινκινγ τηατ τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ
mιγητ νοτ σιmπλψ βε α χονσταντ βυτ mιγητ δεπενδ ον τηε λεϖελ οφ εξπεχτεδ
ιν‡ατιον ορ mιγητ βε ϖαρψινγ οϖερ τιmε. Τηεσε ρεασονσ mοτιϖατε τηε ‡εξιβλε
παραmετριχ τρεατmεντ υσεδ ιν τηισ παπερ ωηιχη αλλοωσ φορ τηε πασσ τηρουγη
χοε′χιεντ το ποτεντιαλλψ ηαϖε συχη προπερτιεσ. Βεφορε ωε δεσχριβε ουρ στατισ−
τιχαλ mοδελ, ιτ ισ υσεφυλ το βριε‡ψ δεσχριβε σοmε τηεορετιχαλ mοδελσ οφ εξπεχτεδ
ιν‡ατιον (λαργελψ τακεν φροm Ποττερ ανδ Ροσενβεργ, 2007) ανδ δισχυσσ ωηατ
τηειρ ιmπλιχατιονσ αρε φορ τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντσ. Τηισ ωιλλ αλλοω υσ το
φορmαλλψ δε…νε τηε χονχεπτσ οφ ανχηορεδ, χονταινεδ ανδ υνmοορεδ ιν‡ατιον
εξπεχτατιονσ ανδ ηελπ υσ λατερ ωηεν ιτ χοmεσ το ιντερπρετινγ ουρ εmπιριχαλ
ρεσυλτσ.
Wε βεγιν ωιτη α στανδαρδ δεχοmποσιτιον οφ οβσερϖεδ ιν‡ατιον ( τ ) ιντο
περmανεντ ( τ ) ανδ τρανσιτορψ (χτ ) χοmπονεντσ:
τ

Ιτ ισ χοmmον το ιντερπρετ
τηε προπερτιεσ:

τ

=

τ

+ χτ :

ασ υνδερλψινγ ιν‡ατιον ανδ δε…νε ιτ τηρουγη

1

Νοτε τηατ, τηεορετιχαλλψ, σηορτ τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ σηουλδ βε ϖερψ χλοσε το
αχτυαλ ιν‡ατιον. Γιϖεν α λαχκ οφ δαιλψ δατα ον ιν‡ατιον, σηορτ τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ
χαν βε χονσιδερεδ ασ α προξψ φορ ιν‡ατιον. Τηυσ, τηε ιν‡ατιον πασσ τηρουγη χοε′χιεντ χαν
αλσο βε χονσιδερεδ ασ αν αππροξιmατε mεασυρε οφ τηε ε¤εχτ οφ χηανγεσ ιν χυρρεντ ιν‡ατιον
ον λονγ τερm εξπεχτατιονσ οφ ιν‡ατιον.
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Ετ ( τ+η ) ! Ετ τ+η
Ετ (χτ+η ) ! 0 ασ η ! 1.
Τηε προπερτιεσ οφ τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ δεπενδ ον υνδερλψινγ ιν‡α−
τιον. Ποττερ ανδ Ροσενβεργ (2007) διστινγυιση βετωεεν ανχηορεδ, χονταινεδ
ανδ υνmοορεδ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ (ανδ οτηερ παπερσ αδοπτ σιmιλαρ τερmι−
νολογιεσ) ανδ ωορκ ουτ τηε ιmπλιχατιονσ φορ τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ οφ
σεϖεραλ σιmπλε τηεορετιχαλ mοδελσ οφ τηε ιν‡ατιον προχεσσ. Ιν τηε ρεmαινδερ
οφ τηισ σεχτιον, ωε βριε‡ψ συmmαριζε σοmε οφ τηειρ ρεσυλτσ. Ιν τηισ τηεορετι−
χαλ δισχυσσιον, ωε ωιλλ λετ η1 ;η2 βε τηε πασσ τηρουγη οφ χηανγεσ ιν ιν‡ατιον
εξπεχτατιονσ ατ ηοριζον η1 το χηανγεσ ιν ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ ατ ηοριζον η2
(ωηερε η1 ανδ η2 αρε αππροπριατελψ χηοσεν το βε σηορτ−τερm ανδ λονγ−τερm,
ρεσπεχτιϖελψ). Wε εmπηασιζε τηατ, υνλικε α χονσταντ παραmετερ mοδελ συχη ασ
(1), ωε αρε νοτ ασσυmινγ η1 ;η2 το νεχεσσαριλψ βε α σινγλε χονσταντ παραmετερ.
Ιτσ mαγνιτυδε χουλδ ϖαρψ ωιτη εξπεχτεδ ιν‡ατιον ορ βε τιmε ϖαρψινγ.
Ανχηορεδ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ χαν αρισε ωηεν τηερε ισ α χρεδιβλε ιν‡α−
τιον ταργετ (β). Φαυστ ανδ Ηενδερσον (2004) χονσιδερ α στατιοναρψ mοδελ οφ
υνδερλψινγ ιν‡ατιον:
τ

= β (1

)+

τ 1

+ υτ ;

ωηερε υτ ισ α στατιοναρψ ρεσιδυαλ ανδ ϕ ϕ < 1. Ιτ χαν βε ιmmεδιατελψ σεεν
τηατ λονγ ρυν ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ ιν τηισ mοδελ ωιλλ βε β ανδ, τηυσ, ιν‡α−
τιον εξπεχτατιονσ αρε ανχηορεδ αβουτ τηισ ταργετ. Ασ σηοων ιν Ποττερ ανδ
Ροσενβεργ (2007), ιν τηισ mοδελ τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ ισ χονσταντ, δοεσ
νοτ δεπενδ ον τηε λεϖελ οφ εξπεχτεδ ιν‡ατιον ανδ ισ λεσσ τηαν ονε ιν αβσολυτε
ϖαλυε. Το βε πρεχισε, ιτ ισ:
η1 ;η2

=

η2 η1

:

Τηισ ιλλυστρατεσ ηοω α χονσταντ πασσ τηρουγη χοε′χιεντ ωηιχη ισ λεσσ τηαν
ονε ιν αβσολυτε ϖαλυε ισ χονσιστεντ ωιτη ανχηορεδ εξπεχτατιονσ. Φυρτηερmορε,
ιφ η1 ισ σmαλλ (ασ ωιτη σηορτ−τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ) ανδ η2 ισ λαργε (ασ
ωιλλ λονγ τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ). τηεν τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ ωιλλ
τενδ το βε σmαλλ.
Υνmοορεδ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ αρισε τηρουγη υνοβσερϖεδ χοmπονεντσ
mοδελσ ωηερε υνδερλψινγ ιν‡ατιον ισ α ρανδοm ωαλκ:
5

τ

=

τ 1

+ υτ :

Τηισ mοδελ, εξτενδεδ το αλλοω φορ στοχηαστιχ ϖολατιλιτψ, ισ υσεδ ιν Στοχκ ανδ
Wατσον (2007). Ποττερ ανδ Ροσενβεργ (2007) σηοω τηατ τηε mοδελ υσεδ ιν
Στοχκ ανδ Wατσον (2007) ιmπλιεσ:
η1 ;η2

! 1 ασ η2 ! 1 ωιτη η1 …ξεδ.

Φορ …νιτε η2 τηε φορmυλα φορ η1 ;η2 δεπενδσ ον τηε ϖαριανχεσ ανδ περσιστενχεσ
οφ τηε περmανεντ ( τ ) ανδ τρανσιτορψ (χτ ) χοmπονεντσ οφ ιν‡ατιον. Ηοωεϖερ,
α κεψ …νδινγ ισ τηατ, ιφ η2 ισ λαργε ενουγη σο τηατ τηε τρανσιτορψ σηοχκ ηασ
δισσιπατεδ, τηεν ωε ηαϖε η1 ;η2 = 1. Ηενχε, ωε χαν τακε συχη mοδελσ οφ υν−
mοορεδ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ ασ ιmπλψινγ χονσταντ πασσ τηρουγη χοε′χιεντσ
οφ ονε (ορ χλοσε το ονε φορ …νιτε η2 ).
Ποττερ (2007) προποσεσ α τηιρδ χλασσ οφ mοδελσ ωηιχη ιmπλψ χονταινεδ
ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ. Τηισ mοδελ ηασ προπερτιεσ ωηιχη λιε βετωεεν τηοσε
οφ τηε ανχηορεδ εξπεχτατιονσ ανδ υνmοορεδ εξπεχτατιονσ mοδελσ. Ιν‡ατιον
εξπεχτατιονσ αρε νοτ φυλλψ ανχηορεδ, βυτ αρε χονταινεδ ωιτηιν βουνδσ. Ιν τηισ
mοδελ, υνδερλψινγ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ λοοκ λικε τηε υνmοορεδ εξπεχτατιονσ
mοδελ:
τ

=

τ 1

+ υτ ;

βυτ υτ ισ χονστραινεδ σο τηατ υνδερλψινγ ιν‡ατιον λιεσ ιν α βουνδεδ ιντερϖαλ,
[α; β]. Ιν παρτιχυλαρ,
υτ

ΤΝ α

τ 1; β

τ 1 ; 0;

2
υ

;

2
ωηερε Τ Ν α
τ 1; β
τ 1 ; 0; υ ισ τηε τρυνχατεδ Νορmαλ διστριβυτιον (ι.ε.
2
τηε Ν (0; υ ) διστριβυτιον τρυνχατεδ το τηε ιντερϖαλ α
τ 1; β
τ 1 ). Ποτ−
τερ ανδ Ροσενβεργ (2007) σηοω ηοω τηισ mοδελ ιmπλιεσ τηατ τηε πασσ τηρουγη
χοε′χιεντ δεπενδσ ον σηορτ−τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ. Νεαρ ειτηερ α ορ β,
ωε ηαϖε η1 ;η2 βεινγ νεαρ ζερο . Βυτ, υνλικε mοδελσ οφ ανχηορεδ εξπεχτατιονσ,
η1 ;η2 βεχοmεσ λαργερ νεαρ τηε mιδδλε οφ τηε ιντερϖαλ [α; β]. Εmπιριχαλλψ, ωε
ωιλλ τακε τηισ τηεορετιχαλ mοδελ ασ ιmπλψινγ τηατ η1 ;η2 ισ ποτεντιαλλψ λαργε
(ι.ε. ιτ χουλδ εϖεν βε νεαρ ονε) ωηεν σηορτ τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ αρε
νεαρ α χεντραλ ϖαλυε, (ε.γ. τηε αϖεραγε ϖαλυε οφ ιν‡ατιον), βυτ ασ σηορτ
τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ δεϖιατε φροm , η1 ;η2 γοεσ το βεχοmεσ σmαλλερ.
Ιντυιτιϖελψ, αγεντσ βελιεϖε τηατ ιφ σηορτ τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ αρε νεαρ
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τηε Φεδ ωιλλ νοτ αχτ ανδ υνδερλψινγ ιν‡ατιον χουλδ ποτεντιαλλψ ϕυστ ωανδερ
αχχορδινγ το α ρανδοm ωαλκ (ανδ, τηυσ, ωε οβταιν τηε η1 ;η2 ! 1 ρεσυλτ οφ
τηε υνmοορεδ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ mοδελ). Ηοωεϖερ, ιφ σηορτ τερm ιν‡ατιον
εξπεχτατιονσ δεϖιατε τοο φαρ φροm τηεν τηε Φεδ ωιλλ αχτ ανδ ρεϖερσιον ωιλλ
κιχκ ιν (ανδ ωε οβταιν α ρεσυλτ χλοσερ το τηατ οβταινεδ φροm τηε ανχηορεδ εξ−
πεχτατιονσ mοδελ ωηερε τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ ισ σmαλλ). Ιφ τηισ mοδελ οφ
χονταινεδ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ ισ χορρεχτ, τηεν εmπιριχαλλψ ωε σηουλδ ηαϖε
τηε mαγνιτυδε οφ τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ ϖαρψινγ ωιτη τηε αβσολυτε δε−
ϖιατιον οφ σηορτ τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ φροm . Ιν παρτιχυλαρ, τηε πασσ
(2;5)
ισ νεαρ ζερο, βυτ σηουλδ
τηρουγη χοε′χιεντ χουλδ βε λαργε ωηεν ειτ
βε σmαλλ ωηεν ιτ ισ λαργε.
Ιν ουρ εmπιριχαλ ωορκ, ωε υσε τηε τηεορψ δισχυσσεδ ιν τηισ σεχτιον το γυιδε
ουρ εχονοmετριχ σπεχι…χατιον. Wε αδοπτ α στατιστιχαλ αππροαχη ωηιχη λετσ τηε
δατα σπεακ, τελλινγ υσ ωηατ τηε φορm οφ τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ ισ. Wε ιν−
διρεχτλψ υσε τηισ τηεορψ το mοτιϖατε τηε ιδεα τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ χουλδ
ποτεντιαλλψ δεπενδ ον τηε λεϖελ οφ σηορτ τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ. Φυρτηερ−
mορε, ωε υσε τηισ τηεορψ το γυιδε υσ ιν τηε ιντερπρετατιον οφ ουρ ρεσυλτσ.
Τηατ ισ, ιφ τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ ισ χονσταντ ανδ σmαλλ, τηατ ισ χον−
σιστεντ ωιτη ανχηορεδ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ. Ιφ τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ
ισ αλωαψσ νεαρ ονε, τηατ ισ χονσιστεντ ωιτη υνmοορεδ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ.
Ιφ τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ ισ λαργε ατ (αππροξιmατελψ) αϖεραγε λεϖελσ οφ
σηορτ−τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ, βυτ βεχοmεσ σmαλλ ασ σηορτ−τερm εξπεχ−
τατιονσ δεϖιατε φροm αϖεραγε, τηεν ουρ …νδινγσ αρε χονσιστεντ ωιτη Ποττερ
(2007)’σ mοδελ οφ χονταινεδ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ. Ουρ στατιστιχαλ mετηοδσ,
δεσχριβεδ ιν τηε νεξτ σεχτιον, αλλοω υσ το υνχοϖερ ωηιχη οφ τηεσε mοδελσ οφ ιν−
‡ατιον εξπεχτατιονσ ισ mοστ χονσιστεντ ωιτη τηε δατα (ασ οπποσεδ το ωορκινγ
ωιτη α mοδελ ωηιχη ιmποσεσ ονε παρτιχυλαρ ϖιεω οφ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ).
Τηεψ χαν αλσο τελλ υσ ιφ τηε δατα ισ ινχονσιστεντ ωιτη ανψ οφ τηεσε mοδελσ οφ
ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ.

3

Φλεξιβλε Παραmετριχ Μοδελινγ

Ιν πρεϖιουσ ωορκ (σεε Κοοπ ανδ Ποττερ, 2007), ωε δεϖελοπεδ α σιmπλε mοδ−
ελινγ φραmεωορκ τηατ ισ εξτρεmελψ ‡εξιβλε, εξαχτλψ ορ αππροξιmατελψ νεστινγ
α ωιδε ϖαριετψ οφ νονλινεαρ τιmε σεριεσ ανδ στρυχτυραλ βρεακ mοδελσ. Wε υσε
τηισ φραmεωορκ ηερε. Φορ πρεσεντ πυρποσεσ, τηε κεψ τηινγσ το νοτε αρε τηατ
ιτ αλλοωσ φορ τηε ιν‡ατιον πασσ τηρουγη χοε′χιεντ το βε χονσταντ ορ χηανγε
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οϖερ τιmε (ειτηερ ιν α γραδυαλ φασηιον ορ ιν α mορε αβρυπτ φασηιον). Ιτ χαν
αλσο αλλοω φορ τηε mαγνιτυδε οφ τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ το δεπενδ ον
ανοτηερ εξπλανατορψ ϖαριαβλε (ωηιχη ισ ρεφερρεδ το ασ αν ινδεξ ϖαριαβλε). Τηε
αργυmεντσ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον συγγεστ α λογιχαλ χηοιχε φορ τηε ινδεξ ϖαρι−
αβλε: σηορτ τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ (αλτηουγη ωε εξπεριmεντ ωιτη οτηερ
χηοιχεσ ασ ωελλ). Ανδ τηε φυνχτιοναλ φορm δεσχριβινγ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν
τηε ινδεξ ϖαριαβλε ανδ τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ χαν τακε ον α ωιδε ρανγε οφ
σηαπεσ, δεπενδινγ ον ωηετηερ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ αρε ανχηορεδ, υνmοορεδ
ορ χονταινεδ (ορ σοmετηινγ ελσε). Ουρ ‡εξιβλε παραmετριχ αππροαχη σεεmσ ιδε−
αλλψ δεσιγνεδ φορ τηε πρεσεντ προβλεm. Ιτ αλλοωσ τηε δατα το δετερmινε τηε
ρελατιονσηιπ βετωεεν λονγ τερm ανδ σηορτ τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ ιν αν
εξτρεmελψ ‡εξιβλε φασηιον. Λοοσελψ σπεακινγ, ουρ αππροαχη χαν βε τηουγη οφ
ασ “νονπαραmετριχ ιν σπιριτ”, βυτ ιδεασ δραων φροm εχονοmιχ τηεορψ (πριmαρ−
ιλψ τηρουγη χηοιχε οφ ινδεξ ϖαριαβλεσ) αρε υσεδ το συγγεστ εmπιριχαλλψ−υσεφυλ
διρεχτιονσ φορ τηε mοδελ το λοοκ. Ιν τηισ σεχτιον, ωε βριε‡ψ δεσχριβε ουρ mοδελ.
Βαψεσιαν mετηοδσ φορ χαρρψινγ ουτ εχονοmετριχ ινφερενχε ιν τηισ mοδελ αρε
δεσχριβεδ ιν τηε αππενδιξ. Φορ χοmπλετε δεταιλσ (ανδ αδδιτιοναλ mοτιϖατιον
φορ τηισ ‡εξιβλε παραmετριχ αππροαχη), σεε Κοοπ ανδ Ποττερ (2007).
Ασ α …ρστ στεπ, χονσιδερ εξτενδινγ (1) το βε α τιmε ϖαρψινγ παραmε−
τερ (ΤςΠ) ρεγρεσσιον mοδελ, ωριττεν ιν στατε σπαχε φορm ωιτη mεασυρεmεντ
εθυατιον γιϖεν βψ:
ψ τ = τ ξ τ + ∀ ∀τ ;
(2)
ανδ στατε εθυατιον γιϖεν βψ:
τ

=

τ 1

+

ϖτ

(3)

ωηερε ∀τ ανδ ϖτ αρε ι.ι.δ. Ν (0; 1) (ανδ ινδεπενδεντ οφ ονε ανοτηερ). Τηισ
mοδελ ισ οφ ιντερεστ ιν ανδ οφ ιτσελφ (ε.γ. ιτ αλλοωσ φορ τηε πασσ τηρουγη χοε′−
χιεντ το γραδυαλλψ εϖολϖε οϖερ τιmε, ωηιχη mιγητ βε οφ εmπιριχαλ ρελεϖανχε),
νεστσ σοmε ιντερεστινγ mοδελσ (ε.γ. ϖ = 0 ισ τηε λινεαρ mοδελ) ανδ τεξτβοοκ
mετηοδσ φορ στατιστιχαλ ινφερενχε αρε αϖαιλαβλε.
Wηατ τηε ‡εξιβλε παραmετριχ αππροαχη οφ Κοοπ ανδ Ποττερ (2007) δοεσ
ισ αδδ τωο εξτενσιονσ το τηισ φαmιλιαρ φραmεωορκ. Τηεσε εξτενσιονσ αρε βοτη
σιmπλε (ανδ τεξτβοοκ mετηοδσ οφ στατιστιχαλ ινφερενχε ρεθυιρε ονλψ ϖερψ mι−
νορ αδαπτατιονσ), βυτ ηυγελψ ινχρεασε τηε ‡εξιβιλιτψ οφ τηε mοδελ. Τηεσε
εξτενσιονσ ινϖολϖε δατα ρε−ορδερινγ ανδ διστανχε βετωεεν οβσερϖατιονσ.
Το υνδερστανδ ωηατ ωε mεαν βψ “δατα ρε−ορδερινγ”, νοτε τηατ τηε πρε−
χεδινγ στατε εθυατιον ωασ ωριττεν ιν νατυραλ τιmε ορδερινγ (τ = 1; ::; Τ ). Βυτ
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ωε χαν αλσο ωριτε α στατε εθυατιον ωιτη τηε οβσερϖατιονσ ορδερεδ ιν α δι¤ερεντ
mαννερ:
σ

=

σ 1

+

ϖ δ (ζσ ; ζσ 1 ) ϖσ ;

(4)

ωηερε σ ινδεξεσ α ρε−ορδερινγ (ιν ασχενδινγ ορδερ) οφ τιmε αχχορδινγ το αν
ινδεξ ϖαριαβλε ζτ . Φορ ινστανχε, ιν ουρ χασε ζτ χουλδ βε σηορτ τερm ιν‡ατιον
εξπεχτατιονσ ιν ωηιχη χασε, ωε ρε−ορδερ τηε δατα ασ ζσ = 1; ::; Τ ωιτη ζ1 ηαϖ−
ινγ τηε λοωεστ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ, ζ2 τηε σεχονδ λοωεστ, ετχ. Το αιδ ιν
ιντερπρετατιον οφ τηε διστανχε φυνχτιον, νοτε τηατ ζσ ανδ ζσ 1 ωιλλ βε αδϕαχεντ
οβσερϖατιονσ (ε.γ. ιφ τηε ινδεξ ισ σηορτ τερm εξπεχτεδ ιν‡ατιον, τηεν ζσ 1 ωιλλ
ηαϖε τηε νεξτ λοωεστ ϖαλυε οφ σηορτ τερm εξπεχτεδ ιν‡ατιον το ζσ ). δ (ζσ ; ζσ 1 )
ισ α (νον−νεγατιϖε) διστανχε φυνχτιον mεασυρινγ τηε διστανχε βετωεεν αδϕα−
χεντ οβσερϖατιονσ, ζσ ανδ ζσ 1 .
Τηεσε τωο αππαρεντλψ mινορ εξτενσιονσ αδδ ηυγελψ το τηε ‡εξιβιλιτψ οφ
τηε mοδελ. Το σεε τηε βενε…τ οφ δατα ρε−ορδερινγ, χονσιδερ α σιmπλε στρυχ−
τυραλ βρεακ mοδελ ωηερε τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ χηανγεσ ατ τιmε (σο
τηατ ιτ ισ (1) φορ τ = 1; ::; ανδ ισ (2) φορ τ = + 1; ::; Τ ). Νεξτ χον−
σιδερ τηε χασε ωηερε τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ τακεσ ον τηε ϖαλυε (1) ιφ
σηορτ τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ αρε λεσσ τηαν ανδ ισ οτηερωισε (2) . Ουρ
mετηοδσ δραω ον τηε φαχτ τηατ τηεσε τωο χασεσ αρε στατιστιχαλλψ εξαχτλψ τηε
σαmε mοδελ, εξχεπτ τηατ ονε υσεσ τηε δατα ιν νατυραλ τιmε ορδερινγ ανδ τηε
οτηερ ωουλδ ηαϖε αλλ τηε ϖαριαβλεσ ορδερεδ αχχορδινγ το σηορτ τερm ιν‡ατιον
εξπεχτατιονσ. Τηισ ισ αν εξαmπλε οφ α γενεραλ ρεσυλτ τηατ ηασ λονγ βεεν ρεχογ−
νιζεδ (σεε, ε.γ., Τσαψ, 1989): mανψ χοmmον ρεγιmε−σωιτχηινγ ανδ τηρεσηολδ
ρεγρεσσιον mοδελσ αρε εθυιϖαλεντ το ρεγρεσσιον mοδελσ ωιτη στρυχτυραλ βρεακσ
ιφ τηε δατα ισ συιταβλψ ρε−ορδερεδ. Ιν ωορδσ, τηε στατε εθυατιον φορ α χον−
ϖεντιοναλ ΤςΠ ρεγρεσσιον mοδελ σαψσ “πασσ τηρουγη χοε′χιεντσ ατ σιmιλαρ
ποιντσ ιν τιmε αρε λικελψ το βε σιmιλαρ το ονε ανοτηερ”. Ουρ στατε εθυατιον,
(4), σαψσ “πασσ τηρουγη χοε′χιεντσ φορ οβσερϖατιονσ ωιτη σιmιλαρ σηορτ τερm
ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ αρε λικελψ το βε σιmιλαρ το ονε ανοτηερ” (ωηεν ωε υσε
σηορτ−τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ ασ τηε ινδεξ ϖαριαβλε). Ιν γενεραλ, ιτ ιmπλιεσ
“πασσ τηρουγη χοε′χιεντσ φορ οβσερϖατιονσ ωιτη σιmιλαρ ϖαλυεσ φορ τηε ινδεξ
ϖαριαβλε αρε λικελψ το βε σιmιλαρ το ονε ανοτηερ”. Νονπαραmετριχ ρεγρεσσιον
mοδελσ εστιmατε τηε ρελατιονσηιπ ψ = φ (ξ) υσινγ τηε ιδεα τηατ οβσερϖατιονσ
ωιτη σιmιλαρ ϖαλυεσ φορ ξ ιmπλψ σιmιλαρ ϖαλυεσ φορ φ (ξ) (ε.γ. κερνελ αλγοριτηmσ
σmοοτη οϖερ νειγηβορινγ οβσερϖατιονσ). Ιν τηισ σενσε, ουρ ‡εξιβλε παραmετριχ
mετηοδσ αρε δοινγ σοmετηινγ σιmιλαρ ανδ αρε νονπαραmετριχ ιν σπιριτ (εξχεπτ
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τηατ, υνλικε mανψ νονπαραmετριχ αππροαχηεσ, ωε δο νοτ χηοοσε α σινγλε ινδεξ
ϖαριαβλε το δε…νε ωηατ ωε mεαν βψ “νειγηβορινγ οβσερϖατιονσ”).
Τηυσ, σιmπλψ βψ αλλοωινγ φορ ϖαριουσ ρε−ορδερινγσ οφ τηε δατα, ωε χαν
οβταιν σπεχι…χατιονσ συχη ασ τηοσε ιν Ποττερ ανδ Ροσενβεργ (2007). Φορ
ινστανχε, τηειρ mοδελ ωηερε ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ αρε χονταινεδ, ιmπλιεσ τηε
πασσ τηρουγη χοε′χιεντ δεπενδσ ον εξπεχτεδ ιν‡ατιον (βεινγ ηιγηεστ ωηεν
εξπεχτεδ ιν‡ατιον ισ νεαρ α χεντραλ ϖαλυε, βυτ δεχλινινγ ασ ιτ mοϖεσ αωαψ
φροm ταργετ). Συχη α παττερν χαν εασιλψ βε οβταινεδ υσινγ ουρ mοδελ. Βυτ
ουρ mοδελ ισ mυχη mορε ‡εξιβλε, αλλοωινγ φορ δι¤ερεντ φυνχτιοναλ φορmσ τηαν
τηε ινϖερτεδ−Υ οφ Φιγυρε 2 οφ Ποττερ ανδ Ροσενβεργ (2007). Κοοπ ανδ Ποττερ
(2007) εξπλορε ϕυστ ηοω ‡εξιβλε τηισ αππροαχη ισ. Βυτ, ιτ ισ ωορτη νοτινγ ιν
πασσινγ τηατ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν στατε σπαχε mοδελσ ανδ νονπαραmετριχ
κερνελ σmοοτηινγ αλγοριτηmσ ισ ωελλ−δεϖελοπεδ ιν τηε στατε σπαχε λιτερατυρε
(ε.γ. Ηαρϖεψ, 1989 ανδ Ηαρϖεψ ανδ Κοοπmαν, 2000).
Αν ιmπορταντ φεατυρε οφ ουρ αππροαχη ισ τηατ ιτ δοεσ νοτ ινϖολϖε σελεχτινγ
ϕυστ ονε ινδεξ ϖαριαβλε. Ινστεαδ, ιτ αλλοωσ φορ α ϖαριετψ οφ ινδεξ ϖαριαβλεσ
το βε σελεχτεδ. Ονε χαν τρεατ ιτ ασ ειτηερ α mοδελ σελεχτιον δεϖιχε (ι.ε. τηε
ρεσεαρχηερ χαν σελεχτ τηε ινδεξ ϖαριαβλε ωηιχη ρεχειϖεσ mοστ συππορτ ανδ υσε
τηατ mοδελ) ορ ασ α mοδελ αϖεραγινγ δεϖιχε (ι.ε. τηε ρεσεαρχηερ χαν οβταιν ρε−
συλτσ υσινγ εαχη ινδεξ ϖαριαβλε ανδ τηεν αϖεραγε οϖερ τηεm ωιτη δατα−βασεδ
ωειγητσ2 ). Φροm α πυρελψ στατιστιχαλ περσπεχτιϖε, τηερε ισ νο ρεασον νοτ το
χονσιδερ λαργε νυmβερσ οφ δι¤ερεντ ινδεξ ϖαριαβλεσ. Ινδεεδ, ιφ ωε χονσιδερεδ
εϖερψ ποσσιβλε ωαψ οφ ρε−ορδερινγ τηε δατα, τηισ χλασσ οφ mοδελσ ωουλδ βε σο
‡εξιβλε ασ το βε ϖιρτυαλλψ εθυιϖαλεντ το α νονπαραmετριχ mοδελ. Ηοωεϖερ,
φροm αν εχονοmιχ περσπεχτιϖε, τηερε αρε στρονγ ρεασονσ το λιmιτ τηε σετ οφ
ινδεξ ϖαριαβλεσ. Εmπιριχαλ χονσιδερατιονσ συγγεστ τηατ τιmε ϖαριατιον ιν πασσ
τηρουγη ισ ωορτη ινϖεστιγατινγ.3 Τηε τηεορετιχαλ δισχυσσιον οφ τηε πρεχεδ−
ινγ σεχτιον συγγεστσ τηατ ιτ ισ ωορτη ινϖεστιγατινγ ωηετηερ τηε mαγνιτυδε οφ
τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ ισ ρελατεδ το σηορτ τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ.
Αχχορδινγλψ, ωε υσε τηε φολλοωινγ χηοιχεσ φορ ζ:
1. ζτ = τ ισ νατυραλ τιmε ορδερινγ
(2;5)

2. ζτ = ειτ
2

Ιν στανδαρδ Βαψεσιαν φασηιον, τηεσε δατα βασεδ ωειγητσ αρε προπορτιοναλ το mαργιναλ
λικελιηοοδσ.
3
Αλτερνατιϖελψ, ιτ mιγητ βε τηε χυρρεντ ορ λαγγεδ λεϖελ οφ ιν‡ατιον ωηιχη σηουλδ βε τηε
ινδεξ ϖαριαβλε. Γιϖεν τηε λαχκ οφ δαιλψ δατα ον ιν‡ατιον, τηισ χαν βε προξιεδ βψ σηορτ τερm
ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ.
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(2;5)

3. ζτ = ειτ

, ωηερε

= 2:25%

(2;5)
1

4. ζτ = ειτ

(2;5)
1

5. ζτ = ειτ

.

Τηε σεχονδ εξτενσιον οφ τηε στανδαρδ ΤςΠ mοδελ ισ το αλλοω φορ α δισ−
τανχε φυνχτιον, δ (ζσ ; ζσ 1 ), ιν (4). Τηισ αλλοωσ φορ εϖεν γρεατερ ‡εξιβιλιτψ.
Ιν παρτιχυλαρ, νοτε τηατ στανδαρδ ΤςΠ στατε εθυατιονσ συχη ασ (3) (ορ ουρ
στατε εθυατιον, 4, ωιτη δ (ζσ ; ζσ 1 ) = 1 φορ αλλ σ) αλλοω φορ χοντινυαλ γραδυαλ
εϖολυτιον οφ τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ. Βψ αδδινγ τηε διστανχε φυνχτιον
ωε ρελαξ τηε “χοντινυουσ γραδυαλ” ασπεχτ. Ουρ mοδελ δοεσ αλλοω φορ χοντινυ−
ουσ γραδυαλ χηανγε, βυτ ωε χαν αλσο ηαϖε ειτηερ ιρρεγυλαρ χηανγε ιν τηε πασσ
τηρουγη χοε′χιεντ (ε.γ. ιφ ιτ ισ χονσταντ οϖερ λονγ σπελλσ οφ τιmε) ορ χηανγε
χαν βε mορε αβρυπτ. Το ιλλυστρατε τηε λαττερ ποιντ, συπποσε τηε ινδεξ ϖαριαβλε
ισ α mεασυρε οφ σηορτ−τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ ανδ ωε ηαϖε δ (ζσ ; ζσ 1 ) = 1
ιφ ζσ 1 < ανδ ζσ
, ανδ δ (ζσ ; ζσ 1 ) = 0 οτηερωισε. Τηεν ωε ηαϖε α mοδελ
ωηερε τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ χηανγεσ αβρυπτλψ ονχε σηορτ−τερm ιν‡ατιον
εξπεχτατιονσ ηιτ α τηρεσηολδ, .
Ασ αργυεδ ιν Κοοπ ανδ Ποττερ (2007), α ‡εξιβλε διστανχε φυνχτιον ισ:
δ(ζσ ; ζσ 1 ) = (ζσ )

(ζσ 1 );

ωηερε (ζ) ισ τηε χ.δ.φ. οφ τηε Ν ( δ ; 2δ ) εϖαλυατεδ ατ τηε ποιντ ζ. Νοτε τηατ
τηε Νορmαλ ισ θυιτε ‡εξιβλε ωηεν υσεδ ιν τηισ χοντεξτ. Τηε Νορmαλ χαν (βψ
χηοοσινγ α ϖερψ λαργε ϖαριανχε) αππροξιmατε χλοσελψ τηε δ ζσ ; ζσ 1 = ζσ ζσ 1
διστανχε φυνχτιον ωηιχη ισ σιmπλψ τηε διστανχε βετωεεν αδϕαχεντ οβσερϖατιονσ
οφ τηε ινδεξ ϖαριαβλε. Βυτ ιτ αλσο χαν (βψ σεττινγ δ το ανδ χηοοσινγ α ϖερψ
σmαλλ ϖαλυε φορ 2δ ) αππροξιmατε χλοσελψ α στρυχτυραλ βρεακ ατ τιmε (ορ αν
αβρυπτ χηανγε ιν τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ ωηεν ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ ηιτ
α τηρεσηολδ, ). Ιντερmεδιατε ϖαλυεσ οφ τηε ϖαριανχε οφ τηε Νορmαλ ωουλδ
αλλοω φορ α σmοοτη χηανγε ιν τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ αρουνδ α τηρεσηολδ
δετερmινεδ βψ δ . Τηε αδϖανταγε οφ ουρ αππροαχη ισ τηατ ωε τρεατ δ ; 2δ ασ
υνκνοων παραmετερσ ανδ, τηυσ, τηε πρεχισε σηαπε οφ τηε διστανχε φυνχτιον ισ
εστιmατεδ φροm τηε δατα.
Τηε ιντερεστεδ ρεαδερ ισ ρεφερρεδ το Κοοπ ανδ Ποττερ (2007) φορ α γρεατ
δεαλ οφ αδδιτιοναλ ϕυστι…χατιον φορ τηισ ‡εξιβλε παραmετριχ mοδελ. Συ′χε
ιτ το νοτε ηερε τηατ ιτ χαν υνχοϖερ ανψ πλαυσιβλε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε
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πασσ τηρουγη χοε′χιεντ ανδ σηορτ τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ ορ ανψ τιmε
ϖαριατιον ιν τηε χοε′χιεντ. Βυτ ιτ δοεσ σο ιν α ωαψ ωηερε τηε δατα δεχιδεσ
ωηατ τηε ρελατιονσηιπ ισ ρατηερ τηαν ιmποσινγ α παρτιχυλαρ ρελατιονσηιπ (ασ ισ
δονε ιν στανδαρδ ρεγρεσσιον−βασεδ αππροαχηεσ).
Τηε πρεϖιουσ mατεριαλ σκετχηεσ ουτ τηε βασιχ χονχεπτσ ινϖολϖεδ ιν ουρ
mοδελινγ στρατεγψ. Το χοmπλετε ουρ εmπιριχαλ σπεχι…χατιον, ωε mυστ δισχυσσ
ουρ τρεατmεντ οφ τηε χονδιτιοναλ ϖαριανχε. Σο φαρ ωε ηαϖε σαιδ νοτηινγ αβουτ
στοχηαστιχ ϖολατιλιτψ εϖεν τηουγη τηισ ισ ποτεντιαλλψ ιmπορταντ ιν στυδιεσ οφ
ιν‡ατιον δψναmιχσ (σεε, ε.γ., Στοχκ ανδ Wατσον, 2007). Wε γιϖε τηε χονδι−
τιοναλ ϖαριανχε τηε σαmε ‡εξιβλε παραmετριχ τρεατmεντ τηατ ωε γιϖε το τηε
χονδιτιοναλ mεαν. Τηισ ωιλλ νεστ α στανδαρδ στοχηαστιχ ϖολατιλιτψ mοδελ, βυτ
βε mυχη mορε ‡εξιβλε. Wε αλσο αδδ αν ιντερχεπτ το ουρ mοδελ. Τηυσ, ουρ
χοmπλετε mοδελ ισ γιϖεν βψ:
ψσ = (1; ξσ )

σ

+ ∀σ ;

(5)

ωηερε σ ισ νοω α 2 1 ϖεχτορ χονταινινγ αν ιντερχεπτ ανδ τηε πασσ τηουγη
χοε′χιεντ. Φυρτηερmορε,
(6)
σ = σ 1 + ϖσ
η π
ι
ανδ ϖσ
Ν 0; δ1 (ζσ ; ζσ 1 )Θ . Τηε ερρορ ιν τηε mεασυρεmεντ εθυατιον,
(5). ηασ τηε φορm,
∀ρ =
ωηερε

ρ

ρ

εξπ

1
2

ρ

(7)

Ν (0; 1),

(8)
ρ = ρ 1+ ρ
η π
ι
ανδ ρ Ν 0; δ2 (ζρ ; ζρ 1 ) 2 . Τηε ερρορσ, τ ; ϖτ ανδ τ , αρε ινδεπενδεντ
ατ αλλ λεαδσ ανδ λαγσ ανδ αρε ινδεπενδεντ οφ ονε ανοτηερ. Νοτε τηατ τηε πρε−
ϖιουσ εθυατιονσ ινϖολϖε βοτη σ ανδ ρ συβσχριπτσ. Τηεσε δενοτε τωο δι¤ερεντ
ρε−ορδερινγσ ιν τιmε αχχορδινγ το τωο ποτεντιαλλψ δι¤ερεντ ινδεξ ϖαριαβλεσ.
Σο, φορ ινστανχε, ιτ ισ ποσσιβλε τηατ τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ ϖαριεσ ωιτη
τηε λεϖελ οφ εξπεχτεδ ιν‡ατιον, βυτ τηε χονδιτιοναλ ϖαριανχε ϖαριεσ ωιτη τιmε
(ι.ε. ηασ α στανδαρδ στοχηαστιχ ϖολατιλιτψ σπεχι…χατιον). Τηε σετ οφ ινδεξ
ϖαριαβλεσ ισ λιστεδ αβοϖε. Φιναλλψ, νοτε τηατ ωε αλλοω φορ δι¤ερεντ διστανχε
φυνχτιονσ φορ τηε χονδιτιοναλ mεαν ανδ ϖαριανχε.
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Φυρτηερ δεταιλσ οφ ουρ εχονοmετριχ mετηοδσ αρε γιϖεν ιν τηε Τεχηνιχαλ
Αππενδιξ.

4

Εmπιριχαλ Ρεσυλτσ

Τηισ σεχτιον πρεσεντσ εmπιριχαλ ρεσυλτσ υσινγ δαιλψ ΥΣ δατα φροm ϑανυαρψ 2,
2003 τηρουγη ϑυνε 9, 2008. Τηε σηορτ τερm (2−5 ψεαρ) ανδ λονγ τερm (9−10
ψεαρ) ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ ϖαριαβλεσ ωερε χαλχυλατεδ φροm τηε ΥΣ ρεαλ ανδ
νοmιναλ Τρεασυρψ σεχυριτψ ψιελδσ (φροm τηε ΤΙΠΣ mαρκετ) ασ δεσχριβεδ ιν
Σεχτιον 2. Ποττερ ανδ Ροσενβεργ (2007) προϖιδε mορε δεταιλ οφ τηε χαλχυλα−
τιονσ ανδ α δισχυσσιον οφ τηε ΤΙΠΣ mαρκετ. Τηε χηοιχεσ οφ σταρτινγ δατε ανδ
2−5 (9−10) ασ ουρ δε…νιτιονσ οφ σηορτ τερm (λονγ τερm) αρε mοτιϖατεδ βψ ουρ
δεσιρε το υσε δατα φροm ηιγηλψ λιθυιδ mαρκετσ.
Ουρ εχονοmετριχ mοδελσ αρε ασ δεσχριβεδ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον. Ρε−
mεmβερ τηατ ωε χονσιδερ …ϖε δι¤ερεντ ορδερινγσ (ι.ε. …ϖε δι¤ερεντ χηοιχεσ
φορ τηε ινδεξ ϖαριαβλε) ανδ δι¤ερεντ ορδερινγσ χαν αππλψ το τηε παραmετερσ
χηαραχτεριζινγ τηε χονδιτιοναλ mεαν ανδ χονδιτιοναλ ϖαριανχε. Αχχορδινγλψ,
ωε ηαϖε 25 δι¤ερεντ ϖαριαντσ οφ ουρ mοδελ. Wε νοτε ιν πασσινγ τηατ ωε εξπερ−
ιmεντεδ ωιτη ρεστριχτεδ ϖερσιονσ οφ ουρ mοδελ ωηερε τηε χονδιτιοναλ ϖαριανχε
ισ χονσταντ (βυτ νονλινεαριτιεσ χαν οχχυρ ιν τηε χονδιτιοναλ mεαν) ανδ τηε
στανδαρδ ηοmοσκεδαστιχ λινεαρ mοδελ βυτ τηεσε ωερε στρονγλψ ρεϕεχτεδ βψ τηε
δατα ανδ, ηενχε, ωε δο νοτ πρεσεντ ρεσυλτσ φορ τηεm ηερε.
Νοτε αλσο τηατ ουρ αππροαχη αλλοωσ φορ mοδελ σελεχτιον (ι.ε. χηοοσινγ τηε
σινγλε mοδελ mοστ συππορτεδ βψ τηε δατα) ορ mοδελ αϖεραγινγ (ι.ε. αϖεραγινγ
αχροσσ αλλ mοδελσ ωιτη ωειγητσ προπορτιοναλ το τηε mαργιναλ λικελιηοοδσ). Wε
πρεσεντ ρεσυλτσ υσινγ βοτη αππροαχηεσ.
Wε πρεσεντ ρεσυλτσ φορ α συβϕεχτιϖελψ−ελιχιτεδ βυτ ρελατιϖελψ νονινφορmατιϖε
πριορ. Φυρτηερmορε, ιν τηε Εmπιριχαλ Αππενδιξ ωε πρεσεντ ρεσυλτσ φορ τωο
τραινινγ σαmπλε πριορσ. Ονε υσεσ τηε …ρστ 200 οβσερϖατιονσ το χαλιβρατε τηε
πριορ ωηιλε τηε οτηερ υσεσ τηε λαστ 200 οβσερϖατιονσ. Φυλλ δεταιλσ ον ουρ πριορσ
αρε προϖιδεδ ιν τηε Τεχηνιχαλ Αππενδιξ.
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4.1

Μοδελ Χοmπαρισον

Wε βεγιν ιν Ταβλε 1 ωιτη εϖιδενχε ον ωηιχη mοδελσ αρε συππορτεδ βψ τηε
δατα.4 Wιτη ρεγαρδσ το τηε ερρορ ϖαριανχε (ι.ε. τ ) α στρονγ στορψ ισ οβταινεδ.
Μοδελσ ωηιχη αλλοω φορ στοχηαστιχ ϖολατιλιτψ οφ α χονϖεντιοναλ σορτ (ι.ε. ωιτη
δατα ιν νατυραλ τιmε ορδερινγ) χλεαρλψ ρεχειϖε mυχη mορε συππορτ τηαν ανψ
οτηερ mοδελσ (ι.ε. mοδελσ ωιτη οτηερ νονλινεαρ παττερνσ ιν τηειρ χονδιτιοναλ
ϖαριανχε). Βυτ τηερε ισ σοmε υνχερταιντψ οϖερ ωηιχη νονλινεαρ παττερν ιν τηε
χονδιτιοναλ mεαν …τσ τηε δατα βεττερ. Τηε mοδελ ωιτη τηε ηιγηεστ mαργιναλ
(2;5)
λικελιηοοδ ηασ ζτ = ειτ 1
. Ηενχε, ιφ ωε σελεχτ α σινγλε mοδελ ωε ωουλδ
χηοοσε τηε λαγγεδ αβσολυτε δεϖιατιον φροm ασ ουρ ινδεξ ϖαριαβλε. Βυτ τηερε
ισ νεαρλψ ασ mυχη συππορτ φορ σοmε οφ τηε οτηερ ινδεξ ϖαριαβλεσ. Ινδεεδ, ωηεν
δοινγ Βαψεσιαν mοδελ αϖεραγινγ αλλ οφ τηε ινδεξ δε…νιτιονσ φορ ορδερινγ τ
ωιλλ ρεχειϖε νον−νεγλιγιβλε ωειγητ (βυτ φορ τ , τηε νατυραλ τιmε ορδερινγ ωιλλ
ρεχειϖε ϖιρτυαλλψ 100% οφ τηε ωειγητ).
4

Φορ τηε νον−Βαψεσιαν ρεαδερ, νοτε τηε λογσ οφ mαργιναλ λικελιηοοδσ χαν βε ιντερπρετεδ
ιν α σιmιλαρ φασηιον το ινφορmατιον χριτερια. Ινδεεδ, τηε Σχηωαρζ χριτεριον ισ αν ασψmπτοτιχ
αππροξιmατιον το τηε λογ mαργιναλ λικελιηοοδ.
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Ταβλε 1: Μαργιναλ Λικελιηοοδσ φορ Dι¤ερεντ Ορδερινγσ
Ινδεξ ςαριαβλε
Ινδεξ ςαριαβλε
Λογ οφ Μαργιναλ
φορ τ
φορ τ
Λικελιηοοδ
τ
τ
2445.7
(2;5)
τ
ειτ
2448.7
τ

ειτ

(2;5)

2446.6

τ

2449.5

τ

(2;5)
1
(2;5)
ειτ 1

(2;5)
ειτ
(2;5)
ειτ
(2;5)
ειτ
(2;5)
ειτ
(2;5)
ειτ

(2;5)
ειτ
(2;5)
ειτ
(2;5)
ειτ 1
(2;5)
ειτ 1

ειτ

τ

(2;5)

(2;5)
(2;5)

ειτ

(2;5)

ειτ

(2;5)
ειτ
(2;5)
ειτ 1
(2;5)
ειτ 1
(2;5)
ειτ 1
(2;5)
ειτ 1
(2;5)
ειτ 1

(2;5)
1

(2;5)
1

ειτ

(2;5)
1

ειτ

2401.0
2411.4

ειτ

(2;5)

2409.1

(2;5)

2418.3

ειτ

(2;5)
1

ειτ

2405.5

(2;5)
ειτ 1

2418.2

τ

2426.1
2419.7

(2;5)
ειτ
(2;5)
ειτ
(2;5)
ειτ 1
(2;5)
ειτ 1

(2;5)
1

ειτ

2418.0

2421.5

2414.4
2424.2
2422.4

τ

2420.5

(2;5)
ειτ

2421.4

(2;5)

2425.8

ειτ

(2;5)
ειτ 1

2413.9
2407.0

τ

ειτ
ειτ

2449.7

ειτ

(2;5)
1

ειτ

2419.0

(2;5)
1

2426.7

ειτ
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4.2

Φεατυρεσ οφ Ιντερεστ

Ιν τηισ σεχτιον, ωε πρεσεντ ποστεριορ προπερτιεσ οφ σοmε φεατυρεσ οφ ιντερεστ.
Γιϖεν τηατ τηε mαιν mαχροεχονοmιχ ισσυεσ ηινγε ον τηε πασσ−τηρουγη χοε′−
χιεντ, τ , mοστ οφ τηε εmπιριχαλ ρεσυλτσ ιν τηισ σεχτιον ρελατε το τηεm.
Φιγυρε 1 συmmαριζεσ τηε ποστεριορσ οφ τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντσ φορ α
βενχηmαρκ χασε (τηε στανδαρδ ΤςΠ mοδελ) αλονγ ωιτη τηε τωο mοδελσ υσινγ
τηε ινδεξ ϖαριαβλεσ ωηιχη ψιελδεδ τηε ηιγηεστ λογ mαργιναλ λικελιηοοδσ. Τηεσε
(2;5)
(2;5)
αρε τηε χασεσ ωηερε ζτ = ειτ 1 ανδ ζτ = ειτ 1
. Φορ τηε χονδιτιοναλ
ϖαριανχε, ωε αλωαψσ ηαϖε ζτ = τ (ι.ε. χονϖεντιοναλ στοχηαστιχ ϖολατιλιτψ) σινχε
τηισ ρεχειϖεσ οϖερωηελmινγ συππορτ φροm τηε δατα. Νοτε τηατ τηε τηρεε πανελσ
οφ Φιγυρε 1 πλοτ τηε ιν‡ατιον πασσ τηρουγη χοε′χιεντ αγαινστ τηε αππροπριατε
ινδεξ ϖαριαβλε σο τηατ εαχη πανελ ηασ α δι¤ερεντ Ξ−αξισ. Τηε πανελσ χονταιν α
ποιντ εστιmατε (τηε ποστεριορ mεαν) αλονγ ωιτη χρεδιβλε ιντερϖαλ (τηε ιντερϖαλ
βετωεεν τηε 16τη ανδ 84τη περχεντιλεσ οφ τηε ποστεριορ).
Νοτε τηατ τηε ιν‡ατιον πασσ τηρουγη χοε′χιεντ ισ σmαλλ εϖερψωηερε. Φορ
νο ϖαλυε οφ ανψ ινδεξ ϖαριαβλε δοεσ ιτσ ποιντ εστιmατε γο αβοϖε 0.3 ανδ τηε
χρεδιβλε ιντερϖαλσ αρε φαιρλψ τιγητ αρουνδ τηε ποιντ εστιmατε. Τηυσ, τηερε
ισ στρονγ εϖιδενχε αγαινστ τηε υνmοορεδ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ ηψποτηεσισ.
Ηοωεϖερ, τηε ιν‡ατιον πασσ τηρουγη χοε′χιεντ ισ αλσο νοτ χονσταντ ανδ νεαρ
ζερο ασ ωουλδ βε συγγεστεδ βψ …ρmλψ ανχηορεδ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ.
Ουρ ρεσυλτσ αρε mοστ χονσιστεντ ωιτη χονταινεδ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ.
Ρεmεmβερ τηατ τηισ ηψποτηεσισ ινϖολϖεδ τηε εξιστενχε οφ αν ιντερϖαλ, ινσιδε
ωηιχη ινϖεστορσ εξπεχτεδ τηε Φεδ το κεεπ ιν‡ατιον. Ιτ ιmπλιεδ τηατ τηε ιν‡α−
τιον πασσ τηρουγη χοε′χιεντ σηουλδ δεχρεασε νεαρ τηε βουνδσ οφ τηε ιντερϖαλ.
Ηοωεϖερ, νεαρ τηε mιδδλε οφ τηε ιντερϖαλ, τηε χοε′χιεντ ωουλδ βε θυιτε λαργε
(ποτεντιαλλψ εϖεν βεινγ νεαρ ονε). Τηε ρεσυλτσ φορ ουρ mοστ προβαβλε mοδελ
(2;5)
(ι.ε. τηε ονε ωηερε ειτ 1
ισ τηε ινδεξ ϖαριαβλε) αρε χονσιστεντ ωιτη τηισ
παττερν (σεε τηε βοττοm πανελ οφ Φιγυρε 1). Wηεν σηορτ τερm ιν‡ατιον εξπεχ−
τατιονσ αρε νεαρ τηερε ισ α φαιρ δεγρεε οφ περσιστενχε (ι.ε. τηε ιν‡ατιον πασσ
τηρουγη χοε′χιεντ ισ αρουνδ 0.2), βυτ ιφ τηεψ δεϖιατε mορε τηαν ονε περ−
χεντ φροm τηεν τηε περσιστενχε ϖανισηεσ (ι.ε. τηε πασσ τηρουγη χοε′χιεντ
ισ ϖιρτυαλλψ ζερο). Τηισ παττερν ισ αλσο χονσιστεντ ωιτη α λεσσ ριγιδ φορm οφ τηε
χονταινεδ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ ηψποτηεσισ ωηερε ινϖεστορσ βελιεϖε τηατ τηε
Φεδ ωιλλ νοτ αχτ στρονγλψ το χορρεχτ σmαλλ δεϖιατιονσ φροm (ε.γ. λεσσ τηαν
1% δεϖιατιονσ), βυτ ωιλλ ινχρεασινγλψ τενδ το αχτ ασ δεϖιατιονσ βεχοmε λαργερ.
Ιν συmmαρψ, ιφ ωε σελεχτ α σινγλε mοδελ ωιτη τηε ηιγηεστ mαργιναλ λικελιηοοδ,
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ωε αρε νοτ …νδινγ εϖιδενχε φορ ειτηερ υνmοορεδ νορ …ρmλψ ανχηορεδ ιν‡ατιον
εξπεχτατιονσ, βυτ ρατηερ σοmετηινγ ιν βετωεεν ωηερε ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ
αρε χονταινεδ.
Φιγυρε 2 πρεσεντ ποιντ εστιmατεσ οφ τηε ιν‡ατιον πασσ τηρουγη χοε′χιεντσ,
βυτ αϖεραγεδ οϖερ αλλ mοδελσ (ανδ πλοττεδ ωιτη τηε Ξ−αξισ ορδερεδ ιν τηρεε
δι¤ερεντ ωαψσ).5 Νοτε τηατ, υνλικε Φιγυρε 1, τηε τηρεε πανελσ ιν Φιγυρε 2
δο νοτ χορρεσπονδ το δι¤ερεντ mοδελσ, βυτ ινστεαδ αρε πρεσεντινγ τηε σαmε
ινφορmατιον βυτ ορδερεδ ιν δι¤ερεντ ωαψσ. Ιν τηε βοττοm πανελ οφ Φιγυρε 2
ωε σεε αγαιν τηε παττερν χονσιστεντ ωιτη χονταινεδ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ.
Φιγυρεσ 1 ανδ 2 ηιγηλιγητ τωο θυαλι…χατιονσ οφ τηισ στορψ. Φιρστ, ρεσυλτσ
(2;5)
υσινγ ζτ = ειτ 1 ασ τηε ινδεξ ϖαριαβλε ινδιχατε τηατ τηε πασσ τηρουγη χοε′−
χιεντ ισ νεαρ ζερο ωηεν σηορτ τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ αρε λοω (ι.ε. βελοω
), βυτ ισ ηιγηερ ωηεν τηεψ αρε ηιγη (αβοϖε ). Wε στρεσσ τηατ τηισ ινδεξ
(2;5)
ϖαριαβλε ψιελδσ α λοωερ mαργιναλ λικελιηοοδ τηαν υσινγ ειτ 1
, σο ωε πλαχε
λεσσ ωειγητ ον τηισ mοδελ. Νεϖερτηελεσσ, ιτ συγγεστσ τηατ τηε εϖιδενχε οφ χον−
(2;5)
ταινεδ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ ισ mοστλψ χοmινγ φροm περιοδσ ωηερε ειτ 1 < .
(2;5)
Λοοκινγ ατ τηε ραω δατα, ισ αππροξιmατελψ τηε mεαν οφ ειτ , τηε διστριβ−
(2;5)
αβουτ τηισ mεαν ισ ασψmmετριχ ωιτη mορε εξτρεmε δεϖιατιονσ
υτιον οφ ειτ
οχχυρρινγ βελοω τηαν αβοϖε τηε mεαν. Ιτ ισ τηεσε λαργερ δεϖιατιονσ βελοω τηε
mεαν (ωηιχη οφτεν οχχυρ νεαρ τηε βεγιννινγ οφ ουρ σαmπλε) ωηιχη αρε πλαψινγ
α λαργε ρολε ιν ουρ …νδινγ οφ χονταινεδ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ.
Σεχονδ, τηε ρεσυλτσ υσινγ ζτ = τ (α mοδελ ωηιχη, οφ τηε τηρεε πλοττεδ ιν
Φιγυρε 1, ηασ mυχη τηε λοωεστ mαργιναλ λικελιηοοδ) ινδιχατε τηατ τηε ιν‡ατιον
πασσ τηρουγη χοε′χιεντ ωασ λοωερ ατ τηε βεγιννινγ οφ ουρ σαmπλε περιοδ. Τηισ
ισ χονσιστεντ ωιτη τηε …ναλ στατεmεντ ιν τηε πρεχεδινγ παραγραπη.
Τηεσε ρεσυλτσ αρε οβταινεδ υσινγ α συβϕεχτιϖελψ−ελιχιτεδ, βυτ ρελατιϖελψ
νονινφορmατιϖε πριορ. Ιν ορδερ το ινϖεστιγατε ποσσιβλε πριορ σενσιτιϖιτψ, ωε
ηαϖε αλσο προδυχεδ ρεσυλτσ υσινγ τωο τραινινγ σαmπλε πριορσ. Τηεσε αρε ιν
τηε Εmπιριχαλ Αππενδιξ ανδ τηε ιντερεστεδ ρεαδερ χαν λοοκ ατ τηεm ιν δεταιλ.
Ηερε ωε νοτε τηατ τηε βασιχ στορψ ουτλινεδ αβοϖε ισ ροβυστ. Τηατ ισ, ωε αρε
…νδινγ νο εϖιδενχε φορ ειτηερ υνmοορεδ ορ …ρmλψ ανχηορεδ ιν‡ατιον εξπεχ−
τατιονσ. Ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ δο σεεm το βε βεττερ χηαραχτεριζεδ ασ βεινγ
χονταινεδ. Ηοωεϖερ, οβσερϖατιονσ ατ τηε βεγιννινγ οφ τηε σαmπλε δο πλαψ α
5

Τηε ρατηερ ιρρεγυλαρ παττερνσ οφ τηε ποστεριορ mεανσ ιν σοmε πλαχεσ αρε δυε το ουρ
αϖεραγινγ οϖερ mοδελσ ωηιχη ορδερ τηε δατα ιν ϖερψ δι¤ερεντ ωαψσ. Το κεεπ τηε γραπησ
υνχλυττερεδ ωε δο νοτ ινχλυδε χρεδιβλε ιντερϖαλσ (τηειρ αππροξιmατε ωιδτη ισ σιmιλαρ το
τηοσε ιν Φιγυρε 1).
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δισπροπορτιονατε ρολε ιν τηισ …νδινγ.

Φιγυρε 1: Ποστεριορ Μεανσ οφ Πασσ−τηρουγη Χοε′χιεντ φορ Μοδελσ ωιτη
Dι¤ερεντ Ινδεξ ςαριαβλεσ (ωιτη 16τη−84τη περχεντιλε βανδσ)
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Φιγυρε 2: Ποστεριορ Μεανσ οφ Πασσ−τηρουγη Χοε′χιεντ. Αϖεραγεδ Οϖερ Αλλ
Μοδελσ. Πλοττεδ Αγαινστ Dι¤ερεντ Ινδεξ ςαριαβλεσ
Τηε mαιν στοριεσ ιν ουρ παπερ ρελατε το τηε ιν‡ατιον πασσ τηρουγη χοεφ−
…χιεντ. Ηοωεϖερ, ουρ εmπιριχαλ ρεσυλτσ αρε χλεαρλψ ινδιχατινγ τηατ τηε ερρορ
19

ϖαριανχε ισ νοτ χονσταντ οϖερ τιmε. Ιν φαχτ, Ταβλε 1 σηοωσ τηατ τηερε ισ στρονγ
εϖιδενχε οφ στοχηαστιχ ϖολατιλιτψ οφ α χονϖεντιοναλ σορτ ιν τηισ δατα σετ. Αχ−
χορδινγλψ, ωε πρεσεντ Φιγυρε 3 ωηιχη πλοτσ ποστεριορ ρεσυλτσ ρελατινγ το τηε
χονδιτιοναλ ϖαριανχε ιν α σιmιλαρ φορmατ το Φιγυρε 1. Τηατ ισ, τηε τηρεε πανελσ
οφ Φιγυρε 3 χορρεσπονδ το τηε σαmε τηρεε mοδελσ ασ ιν Φιγυρε 1 (αλτηουγη αλλ
οφ τηεσε υσε τηε σαmε ινδεξ φορ τηε χονδιτιοναλ ϖαριανχε ανδ αχχορδινγλψ αλλ
ηαϖε τιmε ασ τηε Ξ−αξισ). Ρεmεmβερ τηατ Ταβλε 1 ινδιχατεσ στρονγ συππορτ
φορ χονϖεντιοναλ στοχηαστιχ ϖολατιλιτψ (σο ε.γ. τηερε ισ νο συππορτ φορ τηε ιδεα
τηατ τηε ερρορ ϖαριανχε δεπενδσ ον τηε λεϖελ οφ σηορτ τερm ιν‡ατιον εξπεχτα−
τιονσ). Αλλ τηρεε πανελσ οφ Φιγυρε 3 λοοκ ϖερψ σιmιλαρ ανδ ινδιχατε τηατ τηε
ερρορ ϖαριανχε ηασ βεεν ‡υχτυατινγ συβσταντιαλλψ οϖερ τιmε.
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Φιγυρε 3: Ποστεριορ Μεανσ οφ Χονδιτιοναλ ςαριανχεσ φορ Μοδελσ ωιτη
Dι¤ερεντ Ινδεξ ςαριαβλεσ (ωιτη 16τη−84τη περχεντιλε βανδσ)
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5

Χονχλυσιονσ

Ιν τηισ παπερ, ωε ηαϖε ινϖεστιγατεδ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν σηορτ−τερm ανδ
λονγ−τερm ιν‡ατιον χοmπενσατιον. Wε φοχυσ ον τηε ιν‡ατιον πασσ−τηρουγη
χοε′χιεντ ωηιχη mεασυρεσ ηοω χηανγεσ ιν σηορτ−τερm εξπεχτατιονσ ιmπαχτ
ον λονγ τερm εξπεχτατιονσ. Wε υσε α ‡εξιβλε παραmετριχ αππροαχη ωηιχη
αλλοωσ τηισ πασσ τηρουγη χοε′χιεντ το ϖαρψ οϖερ τιmε ορ ϖαρψ ωιτη τηε λεϖελ οφ
σηορτ τερm ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ ορ ϖαρψ ωιτη αβσολυτε δεϖιατιονσ οφ ιν‡ατιον
εξπεχτατιονσ φροm α χεντραλ ϖαλυε. Φυρτηερmορε, τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε
πασσ τηρουγη χοε′χιεντ ανδ ανψ οφ τηεσε ινδεξ ϖαριαβλεσ χαν ηαϖε ϖιρτυαλλψ
ανψ φυνχτιοναλ φορm.
Ουρ εmπιριχαλ ρεσυλτσ ινδιχατε τηατ, αλτηουγη τηερε ισ α φαιρ δεγρεε οφ
mοδελ υνχερταιντψ, τηατ mοστ συππορτ γοεσ το α mοδελ ωηερε τηε ιν‡ατιον πασσ
τηρουγη χοε′χιεντ δεπενδσ ον τηε αβσολυτε δεϖιατιον οφ σηορτ τερm ιν‡ατιον
εξπεχτατιονσ φροm α χεντραλ ϖαλυε ανδ τηατ τηε σηαπε οφ τηισ ρελατιονσηιπ ισ
χονσιστεντ ωιτη α τηεορετιχαλ mοδελ οφ χονταινεδ ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ.
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Τεχηνιχαλ Αππενδιξ
Τηε Μαρκοϖ χηαιν Μοντε Χαρλο (ΜΧΜΧ) αλγοριτηm φορ τηε ‡εξιβλε παρα−
mετριχ mοδελ ισ φυλλψ δεσχριβεδ ιν Κοοπ ανδ Ποττερ (2007) ανδ τηε ρεαδερ ισ
ρεφερρεδ τηερε φορ χοmπλετε δεταιλσ. Ηερε ωε ϕυστ σκετχη ουτ τηε βασιχ ιδεασ.
Τηε αδϖανταγε οφ ουρ αππροαχη ισ τηατ ωε χαν δραω υπον στανδαρδ στατε σπαχε
αλγοριτηmσ. Wε βεγιν βψ δεσχριβινγ ηοω το δο ΜΧΜΧ φορ α γιϖεν χηοιχε οφ
τωο ινδεξ ϖαριαβλεσ (ονε χοντρολλινγ ϖαριατιον ιν τηε χονδιτιοναλ mεαν, τηε
οτηερ ιν τηε χονδιτιοναλ ϖαριανχε).
Τηε mοδελ ισ γιϖεν ιν (5), (6), (7) ανδ (8). Το δραω τ φορ τ = 1; ::; Τ
(ορ ωηεν ωε ρε−ορδερ τηε δατα, σ φορ σ = 1; ::; Τ ), ωε υσε τηε αλγοριτηm οφ
Dυρβιν ανδ Κοοπmαν (2002). Wε υσε τηε αλγοριτηm οφ Κιm, Σηεπηαρδ ανδ
Χηιβ (1998) (ωηεν νεχεσσαρψ υσινγ συιταβλψ ρε−ορδερεδ δατα) το δραω ρ φορ
τ = 1; ::; Τ (ορ ρ φορ ρ = 1; ::; Τ ωηεν ωε ρε−ορδερ τηε δατα).
Φορ Θ ανδ 2 ωε υσε ινϖερτεδ−Wισηαρτ ανδ Γαmmα πριορσ, ρεσπεχτιϖελψ.
Νοτε τηατ, χονδιτιοναλ ον τηε στατεσ, τηε στατε εθυατιονσ ρεδυχε το σιmπλι…εδ
ϖαριαντσ οφ λινεαρ ρεγρεσσιον mοδελσ. Τηυσ, φορ ουρ πριορσ ανδ χονδιτιοναλ
ον δραωσ οφ τηε στατεσ, τηε ποστεριορ φορ Θ τακεσ τηε υσυαλ ινϖερτεδ−Wισηαρτ
2
φορm (σεε, ε.γ., Κοοπ, 2003, παγεσ 140−141) ανδ τηε ποστεριορ οφ
τακεσ
τηε υσυαλ Γαmmα φορm (σεε, ε.γ., Κοοπ, 2003, παγεσ 61−62).
Φορ ανψ γιϖεν ορδερινγ, ωε νεεδ το δραω τηε παραmετερσ οφ τηε διστανχε
φυνχτιονσ. Τηε νυmβερ οφ παραmετερσ ιν τηεσε ισ ονλψ φουρ. Τηατ ισ, ωε
ηαϖε α δ ανδ α 2δ φορ τηε διστανχε φυνχτιον ιν (6) ασ ωελλ ασ (8). Ρανδοm
Wαλκ Χηαιν Μετροπολισ−Ηαστινγσ αλγοριτηmσ (σεε, ε.γ., Χηιβ ανδ Γρεενβεργ,
1995) ωορκ ωελλ ιν λοω−διmενσιοναλ mοδελσ συχη ασ τηισ ανδ ωε υσε συχη αν
αλγοριτηm. Κοοπ ανδ Ποττερ (2007) γιϖεσ τηε φορmυλαε φορ τηε αχχεπτανχε
προβαβιλιτιεσ.
Τηε πρεχεδινγ mατεριαλ δεσχριβεδ ουρ ΜΧΜΧ αλγοριτηm, γιϖεν α παρτιχ−
υλαρ χηοιχε οφ ινδεξ ϖαριαβλεσ. Το αϖεραγε οϖερ ινδεξ ϖαριαβλεσ (ορ σελεχτ α
παρτιχυλαρ χηοιχε), ωε mυστ χαλχυλατε τηε mαργιναλ λικελιηοοδ φορ εαχη χηοιχε.
Wε υσε τηε αππροαχη οφ Γελφανδ ανδ Dεψ (1994) το δο σο.
Wιτη ρεγαρδσ το τηε πριορ, ωε υσε α συβϕεχτιϖε (βυτ ρελατιϖελψ νονινφορ−
mατιϖε) πριορ ασ ωελλ ασ τωο τραινινγ σαmπλε πριορσ. Τηε συβϕεχτιϖε πριορ ισ
σιmιλαρ το τηατ mοτιϖατεδ ιν Κοοπ ανδ Ποττερ (2007) ανδ τηε ρεαδερ ισ ρε−
φερρεδ το τηατ παπερ φορ α δεταιλεδ ϕυστι…χατιον. Νοτε τηατ αλλ οφ ουρ mοδελσ
ηαϖε τηε σαmε διmενσιον, σο σοmε προβλεmσ ωιτη τηε υσε οφ ρελατιϖελψ νον−
ινφορmατιϖε πριορσ (ε.γ. Βαρτλεττ’σ παραδοξ) δο νοτ αρισε. Τηε κεψ πριορσ αρε
τηοσε φορ τηε ινιτιαλ χονδιτιονσ, τηε ερρορ ϖαριανχεσ ιν τηε στατε εθυατιονσ ανδ
τηοσε φορ τηε παραmετερσ οφ τηε διστανχε φυνχτιονσ. Φορ τηεσε, ωε υσε τηε
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σαmε πριορσ φορ εϖερψ χηοιχε οφ ινδεξ ϖαριαβλεσ.
Ιν παρτιχυλαρ, ωε ασσυmε πριορσ οφ τηε φορm:6
Θ

ιW Θ; θ ;
2

Γ α ;β

;

1

Ν ( ;ς );

1

Ν

;ς

Ν

;ς

δ

;

ανδ
2
δ

Γ (αδ ; βδ )

= 5, ς = 10,
= 0
Τηε συβϕεχτιϖε πριορ ισ οβταινεδ σεττινγ
ανδ ς = 10 Ι2 . Φυρτηερmορε, α = 400, β = 2, θ = 50 ανδ Θ =
0:001 0:000
.
0:000 0:005
Φορ τηε τραινινγ σαmπλε πριορσ, ωε υσε ειτηερ τηε …ρστ ορ τηε λαστ 200
οβσερϖατιονσ. Βασεδ ον ΟΛΣ ρεσυλτσ υσινγ ειτηερ τραινινγ σαmπλε ωε σπεχιφψ
τηε πριορ παραmετερσ φορ τηε ινιτιαλ χονδιτιονσ ασ = λογ(⊥ 2ΟΛΣ ), ς = 10,
= βΟΛΣ ανδ ς = 10 ϖαρ βΟΛΣ . Wε τηεν σετ α = 400, β = 2, θ = 50

ανδ Θ = 0:01 (50 3) ϖαρ βΟΛΣ .
Τηε ηψπερπαραmετερσ οφ βοτη διστανχε φυνχτιον πριορσ αρε τηε σαmε φορ
τηε τραινινγ σαmπλε πριορσ ανδ τηε συβϕεχτιϖε πριορ ανδ σετ ατ = 0, ς = 1,
αδ = 1:0 ανδ βδ = 1:0.

α
α
ανδ ϖαριανχε 2 . Τηε
β
β
Α
ινϖερτεδ Wισηαρτ ισ παραmετεριζεδ σο τηατ ιW (Α; α) ηασ εξπεχτεδ ϖαλυε
ωηερε
α π 1
π ισ τηε διmενσιον.
6

Τηε Γαmmα ισ παραmετεριζεδ σο τηατ Γ (α; β) ηασ mεαν
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Εmπιριχαλ Αππενδιξ
Ιν τηισ αππενδιξ, ωε πρεσεντ ποστεριορ ρεσυλτσ φορ ουρ τωο τραινινγ σαmπλε
πριορσ. Φιγυρεσ Α.1 ανδ Α.2 αρε ιν τηε σαmε φορmατ ασ Φιγυρεσ 1 ανδ υσε τηε
λαστ 200 οβσερϖατιονσ ανδ τηε …ρστ 200 οβσερϖατιονσ, ρεσπεχτιϖελψ, το χαλιβρατε
τηε πριορ. Ταβλε Α.1 ισ χοmπαραβλε το Ταβλε 1 ανδ χονταινσ λογ mαργιναλ
λικελιηοοδσ φορ δι¤ερεντ ινδεξ ϖαριαβλεσ.
Χονσιδερ …ρστ τηε τραινινγ σαmπλε υσινγ τηε λαστ 200 οβσερϖατιονσ. Ταβλε
Α.1 ινδιχατεσ τηατ τηε mοστ πρεφερρεδ mοδελ ηασ τηε ινδεξ ϖαριαβλε βεινγ τηε
αβσολυτε δεϖιατιον φροm . Φιγυρε Α.1 λοοκσ ϖερψ σιmιλαρ το Φιγυρε 1. Τηισ
στρονγλψ συππορτσ τηε ιδεα τηατ ουρ ρεσυλτσ αρε ροβυστ το πριορ χηοιχε.
Ρεσυλτσ υσινγ τηε …ρστ 200 οβσερϖατιονσ, τηουγη, εξηιβιτ λεσσ ροβυστνεσσ.
Τηε mοδελσ ωιτη ηιγηεστ mαργιναλ λικελιηοοδσ αρε νοτ τηοσε ωηερε τηε ινδεξ
ισ τηε αβσολυτε δεϖιατιον φροm , βυτ ρατηερ σιmπλψ τηε λεϖελ οφ σηορτ τερm
ιν‡ατιον εξπεχτατιονσ (ορ ιτσ λαγ). Τηισ ισ χονσιστεντ ωιτη τηε ιδεα δισχυσσεδ
ιν τηε βοδψ οφ τηε παπερ: Τηατ τηε …ρστ οβσερϖατιονσ (ωηιχη αρε σετ ασιδε φορ
τηισ τραινινγ σαmπλε, βυτ αρε ινχλυδεδ ωιτη τηε οτηερ πριορσ) αρε ιmπορταντ
ιν προϖιδινγ συππορτ φορ τηε mοδελ ωηερε τηε ινδεξ ισ τηε αβσολυτε δεϖιατιον
φροm . Νεϖερτηελεσσ, mοστ ασπεχτσ οφ ουρ βασιχ στορψ (ι.ε. τηατ ιν‡ατιον
εξπεχτατιονσ σεεm νοτ το βε υνmοορεδ νορ ανχηορεδ, βυτ ρατηερ αρε χονταινεδ
ιν σοmε ωαψ) αρε λεφτ υνχηανγεδ.
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Φιγυρε Α.1: Ποστεριορ οφ Πασσ−τηρουγη Χοε′χιεντ φορ Μοδελσ ωιτη Dι¤ερεντ
Ινδεξ ςαριαβλεσ (Τραινινγ σαmπλε λαστ 200 οβσερϖατιονσ)
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Φιγυρε Α.2: Ποστεριορ οφ Πασσ−τηρουγη Χοε′χιεντ φορ Μοδελσ ωιτη Dι¤ερεντ
Ινδεξ ςαριαβλεσ (Τραινινγ σαmπλε …ρστ 200 οβσερϖατιονσ)
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Ταβλε Α.1: Μαργιναλ Λικελιηοοδσ φορ Dι¤ερεντ Ορδερινγσ
Τραινινγ σαmπλε:
Λαστ 200 οβσ.
Φιρστ 200 οβσ.
Ινδεξ ςαριαβλε
Ινδεξ ςαριαβλε
Λογ οφ Μαργιναλ
Λογ οφ Μαργιναλ
φορ σ
φορ σ
Λικελιηοοδ
Λικελιηοοδ
τ
τ
2122.3
2164.3
(2;5)
τ
ειτ
2133.9
2173.6
τ

ειτ

(2;5)

2138.4

2166.2

τ

2136.0

2175.7

τ

(2;5)
1
(2;5)
ειτ 1

2136.2

2169.6

(2;5)
ειτ
(2;5)
ειτ
(2;5)
ειτ
(2;5)
ειτ
(2;5)
ειτ

(2;5)
ειτ
(2;5)
ειτ
(2;5)
ειτ 1
(2;5)
ειτ 1

2108.3
2107.2

2150.3
2142.3

2107.7

2144.5

2107.4

2147.8

2109.9

2145.9

ειτ

τ

(2;5)

τ

2098.5

2146.6

(2;5)
ειτ

2099.5

2154.0

(2;5)

2091.7

2143.3

ειτ

2092.6

2151.8

(2;5)
1

2100.9

2150.2

τ

2118.1
2114.6

2150.8
2146.1

2114.4

2142.8

2117.2

2147.4

2113.1

2148.7

τ

2101.5

2147.0

ειτ

(2;5)

2097.3

2158.7

(2;5)

2100.9

2151.8

(2;5)
ειτ 1

2091.6

2147.8

(2;5)
1

2098.8

2145.7

ειτ

(2;5)
ειτ
(2;5)

ειτ

(2;5)

ειτ

(2;5)

ειτ

ειτ

(2;5)
1

ειτ

(2;5)

ειτ 1
(2;5)
ειτ 1

(2;5)
1
(2;5)
ειτ 1
(2;5)
ειτ 1

ειτ

(2;5)
ειτ
(2;5)
ειτ
(2;5)
ειτ 1
(2;5)
ειτ 1

(2;5)
1

ειτ

(2;5)
1

ειτ

(2;5)
1

ειτ

(2;5)
ειτ 1
(2;5)
1

ειτ

ειτ

ειτ
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